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Vi søger en kreditmedarbejder til Hvidbjerg
VIL DU VÆRE EN DEL AF ET FANTASTISK TEAM?
STILLINGEN

Du vil som kreditmedarbejder i bankens hovedsæde
i Hvidbjerg få en hverdag hvor du i samarbejde med
kreditchefen skal være med til, at sikre
opretholdelsen af en høj kreditkvalitet i banken
og efterlevelse af bankens kreditpolitik.
Der er tale om en deltidsstilling på 20 timer/uge.
Dine primære arbejdsopgaver bliver:
• Rapporteringer til direktion, bestyrelse
og myndigheder
• Implementering af ny lovgivning
• Kontrol af dokumenter og lånesager
• Vedligeholdelse af forretningsgange
på kreditområdet
• Videreudvikling af bankens procedurer
i forhold til IFRS9
• Ad hoc-opgaver og administration
indenfor kreditområdet

Du har et godt humør, er samarbejdsorienteret
og kan se muligheder frem for begrænsninger.
Vi forventer desuden, at du selv tager initiativ
i hverdagen.

HVEM ER VI

Hos Hvidbjerg Bank er døren altid åben.
Vi er en frisk bank med stort lokalt engagement
- og det smitter af på rådgivningen, der er både
nærværende og fleksibel.
Hvidbjerg Bank har i dag 12.000 kunder og
afdelinger i Hvidbjerg, Struer, Viborg, Holstebro og
Hurup. Vores årsrapport for 2017 udviste det bedste
resultat nogensinde, og banken forventer en fortsat
positiv udvikling - ikke mindst i kraft af en konstant
tilgang af nye kunder.

Vi forventer at du:
• Har en solid baggrund fra den finansielle sektor
• Har erfaring med sagsbehandling privat/erhverv
fra et andet pengeinstitut.
Kendskab til kreditområdet vil være en fordel
• Er energisk og får noget fra hånden
• Trives i et travlt miljø, hvor der er fokus på
effektivitet og samarbejde på tværs af afdelingerne
• Kan arbejde analytisk og har sans for detaljen

STADIG INTERESSERET?

Du har en god struktur, som sikrer at du når og
overholder aftaler med kunder og kolleger,
og du har gåpåmod uanset opgavens karakter.

Ansøgninger skal være os i hænde senest 27. august
2018. Der vil blive afholdt samtaler løbende.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte Kreditchef Mikael Skou Jacobsen
på tlf. 61565224 eller Bankdirektør Jens Odgaard
på tlf. 61565220.
Ønsker du at være den del af en spændende
udvikling, skal du sende din ansøgning sammen
med CV til msj@hvidbjergbank.dk.

www.hvidbjergbank.dk

